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Zilina — sporta stadiono

VIZITU ĈEHOSLOVAKION, landon de progresa 
TEKNIKO KAJ SOVAGA ROMANTIKO!

Z ilin a  k a j ĝ ia  ĉ i rk a ŭ a ĵo  (n o rd o k c id e n ta  S lo v ak u jo ) — p e jzaĝ o  de 
e k s te r o r d in a r a j  n a tu rb e la ĵo j!  — M alg ra n d a  P a tro , e ld o ra d o  por

e ŭ ro p a j tu r i s to j  k a j  s k i is to j!

Slovakujo, lando de montaroj, arba- 
roj, akvofaloj, ŝtonaj masivoj kaj bele- 
gaj deklivoj estis Ĉiam centro de inte-

'Zilina — malnova strato

reso de. naturamantoj ne nur hejmaj, 
sed ankaŭ eksterlandaj, kiuj Ŝatis ekkoni 
6i tiun parton de Eŭropo, riĉan je mis 
teraj belaĵoj. Premdlandano, deziranta 
vidi Altajn Tatrojn, nomatajn ankaŭ 
Malgrandaj Alpoj, trovas landon de an- 
taŭ nelonge malmulte konata malgranda 
slovaka nacio. — Celioslovakio, speciale 
Slovakujo, kvankam teknike — en la 
lasta tempo — progresanta, tamen restas 
prototipo de netuŝita arta kreado de 
patrino-naturo kaj de ĝiaj nekatenitaj 
fortoj.

La vizitanto, alveninta de la proksima 
Moravio kaj Celiio aŭ de la ŝtatoj de 
eŭropa okcidento, sudo kaj nordo. nepre 
devas traveturi Ia nordokcidentan Slo- 
vakujon, kies trafika, industria, komerca 
kaj turista centro estas la urbo Z ilina. 
Sed eĉ la vizitanto, kiu alvenas de 
europa oriento. sudo, Mediteraneo afl de



landoj transmaraj, ne devas eviti la ro- 
mantikajn valojn de Malgranda kaj 
Granda Fatroj, Martinaj Nudmontoj kaj 
la historian urbon Zilina. 6ia ĉirkaŭaĵo 
estas loĝata de originala, laborema kaj 
bonkora popolo, kies mirinda talento kaj 
artsento prezentiĝas en tipaj kostumoj, 
loĝeja kulturo kaj ornamarto, kantoj, 
dancoj, kostumoj ktp.

Jam  el Ia av ia d ilo ,

ŝvebanta super Zilina, vi povas konstati, 
ke la urbo estas de tipo ŝaktabula. Jam 
en la jaro 1312 ĝi nomiĝis „civitas“. Ci 
tie, super la kunfluo de riveroj K'ysuca 
kaj Vah ekestis en la XIII-a jarcento 
la fortikaĵo B u d a tin , kies gotika turo 
estas la plej malnova atesto de koloni- 
igo. Car la ĉirkaŭaĵo de la kastelo tre sufe- 
ris pro inundoj, la urbo mem ne estiĝis 
ĉi tie, sed je la maldekstra riverbordo 
de Vah, sur alta diluvia teraso, kiel 
vojkruciĝo de 5 longvojoj. La belega 
kvadrata ĉefplaco, ĉirkaŭita de unueta- 
ĝaj domoj kun arkadoj, estas tre plaĉa 
kaj simetria urbocentro. La arkadoj as- 
pektas bele precipe vespere kaj nokte, 
kiam ili estas belguste lumigitaj.

Zilina la centra plaeo

In te r e s a ĵo j  el la  u rb a  h is to r io .
La urbo estas menciata unue en 1208

kiel Terra de Selina (la nomo estas slo- 
vakdevenal. En la fondletero de la prahaa 
episkopejo tiu ĉi teritorio nomiĝas „pro- 
vincia Vagh“, apartenanta al urbo Kra- 
kovo (Polujo). Zilina travivis plurajn 
militruinigojn, bruligojn, inundojn kaj 
plifoje ŝanĝis posedantojn. En 1610 ĝi 
jam havis propran presejon, prosperin-



La banloko Hajeeke Tepliee

lan tutan jarcenton. Paralele kun la 
evoluo de metioj kaj poste de industrio. 
ĝi fariĝis grava industria, komerca kaj 
ekonomia centro de la tuta nordokciden- 
ta Slovakujo.

En k u l tu r p o l i t ik a  ev o lu o  de Sio 
v a k o j
urbo 2ilina ludis gravan politikan rolon 
en 1848. kiam la slovaka revolucia sol- 
dataro venkis ia registarajn hungarajn 
trupojn fie Budatin. de kie ĝi procedis 
tra la intermonto de Streĉno al T. S- 
Mai tin. Post preskaŭ 100 jaroj Zilina kaj 
ĝia ĉirkaŭaĵo havis denove grandan 
<ignifon en la slovaka nacia revolucio 
kontraŭ ia germana okupado kaj por 
iiberigo kaj restarigo de OeKoslovaka 
espubliko.

■ Ic  f in o  de la XlX-a jareento funkciis 
ĉi tie D-ro Duŝan Makovicky, estinta 
persona kuracisto de L. N. Tolstoj en 
lasnaja Poijana (Rusujo).

La. evoluon de la urbo tre rapidigis la 
konstruo de la fervojo Bohumin—Koŝict- 
en 1870 kaj tiu de Vah-vala en 1883. La 
nombro de loĝantoj en 1842 estis 2347. 
en 1934 jam 18.300 kaj hodiaŭ ĝi nom- 
bras pli od 20.000.

E v o lu in ta  in d u s t r ia  cen tro .
En urbo Zilina troviĝas gravaj in- 

dustriaj entreprenoj, kiel la plej granda 
slovaka teksaĵfabriko, celuiozfabriko, 
fiemia, farmakologia fabriko, entrepreno 
por fabrikado de telegrafstangoj kaj 
impregnado de ŝpaloj, por produktado 
de viraj ka.j virinaj vestaĵoj, por fabri- 
kado de kontora kaj loĝeja meblaro k. 
bildkadroj, por lignoprilaborado, por 
kozmetikaj produktaĵoj, por konstruado 
de kampofervojoj, elektraj aparatoj. 
fabrikado de kuraciloj, por prilaborado 
kaj konzervado de fiŝoj, por produktado 
<ie mustardo. por fontoplumoj kaj, kra-



jonoj ktp. En la proksima Lietavska 
Lŭĉka estas granda moderna cement 
fabriko, kiu produktas la mondkonatan 
..portlandan cementon“. — La stadiono 
de la sportklubo ebligas al la junularo 
kulturi ĉiuspecajn somerajn kaj vintrajn 
sportojn. — La proksima monto Stranik 
(770 m) estas vizitata de en - kaj ek- 
sterlandaj senmotoraj aviadistoj. pro 
klimataj kondiĉoj. favoraj al ĉi tiu mo 
derna, ŝatala sportspeco. Tiai ekestis 
ĉi tie modernaj hangaroj kaj loĝdome 
goj

H is to r ia j  r e s ta ĵo j  de 1’epoko  de 
f e ŭ d a 1 i s m o.

Kiel la tuta Siovakio, ankaŭ Zilina 
posedas sur strategiaj altaĵoj pli da me- 
morajoj de la mezepoka feŭdalismo. kiuj 
hodiaŭ eistaras nur kiel malvarmaj rui- 
noj de estintaj loĝejoj de landsinjoroj. 
estroj de vivo ka mort.o de ĉiu servu- 
tula, laboranta kaj impostpaganta po- 
polo. En la ĉirkaŭaĵo de Zilina ekzistas 
ses tiaj kastelruinoj.

K a ste lo  B udatin .
Oni ne konas, kiam ĝi estis fondita. 

Heĝo M ateo K o rv in o  (1458—1490) 
donacis ĝin al nobelo Gasparo Sunek el 
Jesenice kaj en posedo de ĉi tiu familio 
ĝi restis pliajn jarcentojn. En 1848 ĝi 
estis forbruligita. Nun ĝ'i transformiĝos 
je muzeo. - Bela ekskursloko estas ,n 
kastelo

L i e t a. v a,
de kiu estas bela elrigardo al ia mon 
t.aro MalaFatra (Malgranda Fatro), mont- 
kresto en la regiono Kysuce, Martinskĉ 
hole (Martinaj nudmontoj) kaj la. valo 
de Vah fti nomiĝas laŭ la pagana slava 
diino Lietva.



K a s te lo  S tre ĉ n o

staras oriente de Zilina, super maldekstra 
bordo de Vah, sur kruta rokejo Bieda 
(Mizero). Ĉi tie loĝis en la XIII-a jar- 
cento Mateo ĉak , el Trenĉin, nomita 
sinjoro de Vah kaj Tatroj. Je fino de la 
XVII-a jareento detruigis ĝin kun pluraj 
vahvalaj kasteloj imperiestro Leopoldo 
I. — Sur la alia bordo de la rivero Vah, 
post la fervojpontoj, kondukantaj al la 
tuneloj de Streĉno, sur la montkrestkal- 
kano de Malgranda Fatro, kiel pordego 
en la intermonton de Streĉno staras

S t a r y h r a d (M a 1 n o v a k a s t e 1 o),

kiu estis versimile fortikigita sprono kaj 
apartenis ankaŭ al Mateo Ĉak kaj al la 
reĝa krono, poste 'al familio Pongrac 
Ci tie povas pli postulemaj turistoj aŭ 
pli bonaj skiistoj komenei belan, sed 
lacigan montkrestvojon sur unu el la 
plej belaj montaroj en CSR Post la 
monto Pleŝel (998 m), Suchy vrch (pron. 
Sulii vrK — Seka monto, 1468 m), la 
turisto atingas la pinton Fatransky Kri- 
van (Kurba monto de Fatro,1468 m) kaj 
postelaplej altan Vefky Krivan (Granda 
K., 1717 m), de kie malfermiĝas belega 
aspekto al la Granda Fatro, Nudmontoj 
de Liptov kaj Altaj Tatroj. La krestvojo 
daŭras tra Chleb (fileb, 1644 m), Stoh 
(1608 m), sub la monton Vel’ky Rozsutec 
(1606 m), poste desupren tra la valo By- 
striĉka en urbeton Kralovany al la ra- 
pidvagonara stacio, aŭ en vilaĝon Iŝt- 
vanova kaj tra la valo Vratnaen vilaĝon 
Terchova (TerKova). La vojaĝo daŭras 
14 horojn, sed povas esti dividita en du 
partojn, kun tranokto en la moderna 
nionthotelo de Klubo de slovakaj tu- 
ristoj kaj skiistoj sub Chleb. — Sude 
de Zilina, en la valo de Vah, troviĝas hi 
ruinoj de la kastelo



l lr iĉ o  v,
tra kiu estas la plej bela aliro al la 
R o k eg o j de S ŭlov, Sub la kastelo 
troviĝas alta ŝtonkolono, kiun bela po- 
polrakonto nomas „ŝtoniĝinta monafio‘‘. 
La kastelo staras sur la lasta ĉenero de 
Rokegoj de Sŭlov, alta 567 m. Pli sude, 
sur la dekstra bordo de Vah elstaras la 
kastelruino en

P o v a z sk a  Tep 1 a,
kiu estas dankema finigo de 6-hora vojo 
el la bankolo R a je c k e  T ep lice , sub 
Zibrid (868 m), la plej alta monto de Ro- 
kegoj de Sŭlov, tra la vilaĝo Hradna, 
poste sub monto Tepla tra kolonio Za- 
skalie kaj du belegaj intermontoj de 
Manin, post refreŝiĝo ĉe fonto de mine- 
rala akvo sub Manin, en urbeton Povaz- 
ska Tepla. — Ci tiuj estas jam ekskursoj 
al la okcidente kuŝantaj

BnK»

R o k e g o j d e S ŭ I o v,
triasa konglornerato de plej bizara formo 
(estas videblaj statuoj de hundoj, leonoj, 
fungoj, tutaj grupoj de ŝtoniĝintaj homoj, 
„genuanta kavaliro", ŝtonaj orgenoj, go- 
tika templo k tp )

R a je c k e  T ep lice
estas romantike kaŝita banloko, 16 km 
sude de Zilina kun termala akvo, kura- 
canta isfiimalsanon, reŭmatismon, kor. 
malsanojn ktp. Ĉi tie troviĝas granda 
strando kun institutoj por kuracado kaj 
rekreado. — La valon de Rajec tre vo- 
lonte vizitadas amantoj de fiŝkaptado, 
ĉar en la supra parto de la torento Raj- 
ĉianka, same kiel en la torentoj de ce- 
teraj valoj de Malgranda kaj Granda 
Fatroj estas multe da trutoj.

La rokegojn de Sŭlov elserĉadas ne 
nur turistoj kaj montgrimpistoj, sed 
ankaŭ botanikistoj, 6ar 6i tie ili povas

La banloko Rajecke Teplice



Malgranda Fatr<

l.a Knkegaro de Sufov

riĉigi siajn herbokolektaĵojn per raraj specoj de floroj kaj herboj. ekz. endemitoj.La plej bela kaj vizitata montaro en la ĉirkaŭaĵo de Zilina, saine en somero kiei vintre. estasM a 1 a F a t r a (M a 1 g r a n d a F a t r o) en longeco de 50 kni aerlinie, kiun dis- ŝiras la rivero Vah ĉe Streĉno. Modernaj kabanoj de Klubo de slovakaj turistoj kaj skiistoj sur Pleŝel, Chleb, kaj Roz- sutec kaj la rekreadcent.ro en Iŝtvanova faras el ĝiaj terenoj. unikaj en Eŭropo. veran skiistan eldoradon, bedaŭrinde ankoraŭ ne sufiĉe konatan. La konstruo

rekreadcent.ro


Malgrancta Fatro

de skiista lifto el la valo V r a t n a (kiu 
estas formata de simila grupiĝo de ŝtona.j 
masivoj kiel la rokegoj de Sŭlov) faros 
la meneiitajn idealajn skiistajn terenojn 
atingeblaj al eiu amanto de vintraj be 
laĵoj kaj sportoj.

De klimatologia vidpunkto estas inte- 
resa, ke la vilaĝo Varin, kuŝanta sen- 
pere sub la Malgranda Fatro, havas 
plej multe da jara pluvaĵo (pli ol 1400 m) 
ne nur en ĈSR, sed ankaŭ eii Centra 
Eŭropo. Ea alto de la neĝtavolo estas 
en Malgranda Fatro pli granda ol sur la 
ceteraj slovakaj montaroj, ĉar la influo 
de oeeana klimato estas 6i tie plej mai-

|  Rozsutec i
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Malgranda Fatro

multe malfortigita. La unua neĝo falas 
ordinare eĉ duonmetron dika, jam en la 
unua duono de oktobro, en malsekaj 
jaroj jam en la dua, ofte eĉ en la unua 
duono de septembro. La neĝo restas 
ĝis malfrua printempo kaj la neĝkovrilo 
estas la plej alta en la unua duono de 
marto.

Interesa estas la vegetaĵo de Malgran- 
da Fatro, kie alternas bazo granita kaj 
kalkoŝtona. Sur kalkoŝtono kreskas pli 
riĉa vegetaĵo. Raraĵo de Vel’ky Krivaii 
estas Salix retusa kaj Delphinium oxy- 
cephalum, kiuj troviĝas nur en la Tat- 
roj de Bela (kalkoŝtona daŭrigo de gra- 
nitaj Altaj Tatroj). Sur Krivaii troviĝas 
limigite ankaŭ Salix Jaquinii kaj alpa 
neĝfloro. Endemitojn oni malkovris an- 
kaŭ sur la dolomita Rozsutec (1606 m).

Sur kresto de Malgranda Fatro, sude 
de la interrompo de Streĉno, sur Martin- 
ske hole (Martinaj Nudmontoj), staras 
tre vizitata, ankaŭ per aŭtomobilo atin- 
gebla kabano de Klubo de slovakaj tu- 
ristoj kaj skiistoj kun eminentaj skite- 
renoj en la ĉirkaŭaĵo (Vel’ka lŭka - 
Granda herbejo, 1477 m)



Sur la monto Pleŝel

Ciĉm any kaj T erchova — T ipaj 
s 1 o v a k a j v i 1 a ĝ o j.

Ilia plej granda specialaĵo estas la po- 
polkostumoj. La viroj en Ciemanv portas 
blankajn tolajn ĉemizojn, riĉe kolore 
broditajn; al tio apartenas blankaj kal- 
sonoj kaj drapaj lanjakoj kun ruĝaj 
brodaĵoj. Ili portas ankaŭ larĝan ĉapelon 
kaj anstataŭ botoj rimenŝuojn. — La 
virinoj portas sur la talio longan ruĝan 
lanan zonon, du antaŭtukojn (unu an- 
taŭe, alian malantaŭe), krome pantoflojn 
el blanka lano, buntkolore broditajn. 
Speciala estas ankaŭ la frizaĵo de viri- 
noj, kiu formas sur ambaŭ flankoj de la

La ,,K:ibaii(i ilr LibcmiV'

Tnrisia kabaim sub la munto Vhlefe



knabinoj |

kapo iajn harglobojn, kaj kovras ilin per 
aparta brodita kufo. — Ankaŭ familiaj 
domoj estas originalaj. La fundamento 
estas el ŝtonoj, sur kiuj oni metas ligno- 
trabojn enkojnigitajn. La konstruaĵoj 
estas eĉ unuetaĝaj kun balkonetoj kaj 
per kalko ornamitaj kolonoj. Ankaŭ la 
eksteraj muroj estas beligitaj per kalk- 
pentritaj ornamaĵoj.

Dua simila vilaĝo estas Terchova 
(Terfiova) sub Malgrando Patro, naskiĝ- 
loko de la nacia heroo Janoŝik. rabista 
rebelo kontraŭ la feŭdaluloj kaj defen- 
danto de rajtoj de servutuloj. — La 
viroj portas ĉapelon kun larĝa tegmento. 
palbluajn jaketojn, kalsonojn ornamitajn 
surflanke per verdaj ŝnuroj. — La vi 
rinoj portas en labortagoj kolorajn ju 
pojn, dimanĉe nigrajn antaŭtukojn, nui 
en preĝejon oni surprenas blankajn. —

La slovaka popolo, unu el la plej 
malgrandaj slavaj nacioj, ekloĝinta sur 
la vojkruciĝo de eŭropa historio, estas 
bone konata pro sia gastameco. Eĉ la 
proverbo diras: ..Gasto en domon — Dio 
en domon!‘‘

j  viroj

Slovakotour, loka grupo por fremduL 
trafiko en Zilina, stacidomo, Siovakio- 
ĈSR, kune kun la loka grupo de la Klubo 
de slovakaj turistoj kaj skiistoj, volonte 
donos al ĉiu interesulo pluajn informojn. 
pri eblecoj kaj kondiĉoj de restado en 
kiu ajn turista kaj rekrea centro de Zi- 
lina kaj ĝia ĉirkaŭaĵo!

Grava atentigo!
Ni interŝanĝas nialandan turisman kaj 

fremdultrafikan propagandan materialon 
(prospektojn, turismajn afiŝojn kaj ma- 
pojn, fotopublikaĵojn kaj fotobildkartojn 
pri naturbelaĵoj kaj historiaj memorinda- 
ĵoj, turismajn kaj memoraĵ-gvidlibrojn 
kaj diversajn porturismajn kaj geogra- 
fiajn gazetojn) kontraŭ s im ila j  de v ia 
lando! Bonvolu sendi kaj skribi je ad- 
reso: Slovakotour, ?JLINA - stacidomo, 
Slovakio, CSR.



Kristnaska deziro!
„Sonu kristnaskaj, sonegu sonoriloj,
Krevu pro son’ via ĉiuj bataliloj,
Ekregu jam paco eterne daŭranta!“
— Jen kristnaska dezir’ de 1’ hom’ esperanta.

Ŝt. ŝp.p.mmnt.

AL CIUJ GESAMIDEANOJ, kiuj dum la pasinta jara amike intere- 
siĝis pri la sorto de nia revuo, kaj per propagando, kunlaboro, mondo- 
naco aŭ alimaniere helpis al ni venki la malfacilaĵojn, kiujn ni tiel ofte 
trovis, ni esprimas nian plej koran dankon.

Estus dece publikigi la nomojn de ĉiuj ĉi tiuj gesamidea.noj sed ni
petas ilian pardonon, ke ni tion ne faras, ĉar ni kredas, ke ili helpis al 
ni pro sia amo al la afero kaj ne por vidi sian nomon publikigita. Iliti 
rnerito estas daŭra —  kaj tio ĉi konvinko estu por ili la plej bela rekom- 
penco. Ni niaflanke klopodos daflre fari por ili bonan revuon kaj petas 
ilian pluan favoron. La ahonprezo por 1949 estas Kĉs 70.-—, por eks- 
terlando Kĉs 80.—.

Uiversflankeco de Esperanto. La aka- 
demion okaze de nia II-a tutslovaka 
kongreso en Koŝice-ĉeestis ankaŭ Joze- 
fo Carsky, katolika episkopo, apostola 
administranto, kiu sendis al la Loka 
Kongresa Komitato dankan leteron. Ni 
citas el ĝi:

.... iW? gratulas al la sukcesa akade- 
mio, kiu estis laŭ enhavo kaj prezenta- 
do sur alta nivelo, kaj al belege pre- 
zentata kantado je la sankta meso, kiu 
estis bona propagando por la Esperanto- 
Societo. Al la klopodoj de via Societo, 
kiu estas tiel proksimaj al la principoj 
de Evengelio, mi petas de Dio abundan 
benon. . .“

La akademion komencis nia plej juna, 
9-jara s-ano Andreo Valjan el Sobran- 
re Partoprenis ĝin kun belaj solo-kantoj 
s-ano Frant. Jakubec el Brno-Zidenice. 
s-ano L. Takaĉ k. s-anino E. Kremerova 
el Koŝice, kun deklamoj E. Koĉiŝĉako- 
va el Koŝice k. A. Mahrova el Brati- 
slava, kiu i. a. deklamis ankaŭ poemon

de nia patrono komisiito Laco Novo- 
inesky el la poemaro „Diman6o‘‘, plue 
la gejunularo de la Societo de la Skta 
Rozario kun Bora deklamo de „La 
homo‘‘, sub gvidado de s-ro J. Belobrad 
k. kun mandolina koncerto suh gvid. 
de P. M. Lexmann La Cehoslovakan 
himnon, la esperantistan popolkanton. 
dediĉitan de D A. K. al la kongreso kaj 
la esperantistan himnon kantis la tuta 
ĉeestantaro.

Ni menciu ke ankaŭ la katolika pre- 
ĝejo de la dominikanoj estis plenigita 
kaj ĉiu kantis entuziasme esperantling- 
ve. La meson celebris s-ano Sedlak el 
Ceĉejovce, predikis P. Mikulaŝ Lexmann 
esperantlingve, solon kantis s-anino 
Kremerova. Ankaŭ la evangelia. preĝe- 
jo estis bone vizitita. Kortuŝe predikis 
nia malnova s-ano Z. Marenĉin el Chme- 
1’ov, la solon kantis s-ano L. Takaĉ el 
Koŝice. Ankaŭ ĉi tie la piaj kantoj 
sonis esperantligve.



Konstitucio de ĈSR, informa broŝu- 
reto, eldonita en poŝformato sur bela 
papero kaj presita senerare per plaĉaj 
tipoj, estas necesa por ĉiu eksterlan- 
dano, kiu volas informiĝi pri la bazo 
de evoluo okazanta en la nova popol- 
demokrata respubliko. Vi povas ricevi 
ĝin kontraŭ respondkupono de Institu- 
to de Esperanto-Servo, PRAHA-II., Ma- 
la Ŝtepŭnska 7. Krome vi ricevos 1. 
kaj 2. n-rojn de Informa Bulteno, kun 
almetita kupono, sur kiu vi povas skri- 
bi viajn rimarkojn, sugestojn,konsenton 
aŭ abnegacion. Eldonis ĝin IES en 
Praha, kun helpo de ministerio por in- 
formoj.

Anoncetoj.
F-ino V iera  O upkova, oficistino, 

LIPT. SV. MIKULAŜ, Tomaŝikova 14, 
CSR, dez. kor. per. il. pk.

S-ro Rudolf K ra tk y , 26-ja., KUB- 
RA, p. Trenĉin, CSR, dez. iŝ. il. pk. 
kun la tuta mondo.

S-ro J. V. D o lin sk y , lernejestro, T.
S. Martin, CSR, dez. kor. pri folkloro, 
precipe pri popolaj kantoj, muziko kaj 
muzikiloj. Seriozajn leterojn pri tiu Ci 
temo li respondos certe.

Kiu fremdlandano deziras korespondi 
kun slovaka artpentristo pri arto kaj 
aliaj temoj, skribu al Martin B enka,
T. S. MARTIN. Kuzmany-str. 37, CSR, 
Slovakujo.

S-ro Jo z e f  V itek , konigas sian no- 
van adreson: PRAHA II. Na Zderaze 
3, u p. J. Buŝty, holiĉe.

Interŝanĝe kontraŭ pm. el tuta mon- 
do, uzitaj aŭ neuzitaj, bele stampitaj, 
kun bildo pri: bestoj, birdoj, flugmaŝi- 
noj, aŭtoj, fervojoj kaj ŝipoj — mi sen- 
das ĉĉhoslovakajn aŭ iamajn slovakajn 
uzitajn aŭ neuzitajn pm. Sendu nur en 
rekomendita letero, laŭeble aerpoŝte al 
S-ro M. Ursiny, drogisto, eksprezid, de 
Slovaka filatelista klubo. T. S. MAR- 
TIN. Slovakujo CSR.

S-ro Ant. Mazal, univ. stud., OLO- 
MOUC, Zerotfnova 2, dez. kor. pri skol- 
tado, muziko kaj legado.

S-ro M iloŝ P il ip o v iĉ , (slovako). 
Strozona 69, KISAĈ, Baĉka, Jugosla- 
vio. dez. kor.

G e k u rsa n o j de s-ino Mi 1 da Ja- 
kubeova , BRNO 15, Potacelova 70. 
ĈSR, dez kor. kun tutmondo, precipe 
kun univesitatanoj.

S-ro Iv a n  F ia la , stud., VEEKV 
FEDVMEŜ pri Galante, CSR-SIovakio, 
dez. kor. kun ĉ. 1 ; certe respondos.

Kvar studentoj: ĉ. G ojny (23-ja., 
medicino), A. D iv iŝ  (23-ja. juro), J. 
R ihak, (21-ja.. tekniko), J  L aŝ to v i- 
ca (23-ja., medicino), dez. kor. kun ĉ 
1. Adreso de ĉiuj. BRNO 15. Nopova 
86, ĈSR. ,

S-roMaxo Ŝ estak . teknika oficisto, 
BRATISLAVA, Palisadv 46, ĈSR, dez. 
kor. kun ĉiuj landoj. Certe respondos.

S-ro M ilan Lezo, 22-ja altlerneja- 
no, VRUTKV, Priekopa 334. ĈSR-Slo 
vakio, dez. kor. kun tuta mondo kaj 
iŝ. il. pk. Certe respondos.

F-ino M arta  H ajdu , 21-jara oficis- 
tino, LIPT. SV. MIKULAŜ, Bellova 4., 
CSR, dez. kor. kun. t. m., iŝ. pk. kaj 
pm. Certe respondos.

Artikolojn, informojn pri teatro (pre- 
cipe amatora kaj pupeta) por publiki- 
go en porteatra revuo ricevi kaj inter- 
ŝanĝi deziras kun ĉiuj landoj s-ro 
Eduard V. Tvarozek, redaktoro, T. S. 
MARTIN. Kuzmany-str. 29, CSR, Slo 
vakujo.

Tutmondaj kuracistoj - esperantistoj, 
sciigu vian adreson al D-ro Ludo 
Izak , fakkuracisto, sekretario de Slo- 
vaka Esperanto-Instituto, T. S. Martin, 
CSR-Slovakujo! Vi ricevos sinsekve di 
versajn informilojn.

(Redakcioj de samideanaj gazetoj es- 
tas petataj represi ĉi tiun sciigon.)



S-ro K a re l H ajek, HODfiJOVICE 
ĉ. 1, p C. Budejovice, CSR kor. pri ĉ. 
t., iŝ. il. pk. pm.

F-ino K orn e lia  L ich n e ro  v a, stud. 
de naturaj sciencoj, TRNAVA, Bene- 
ŝovo nani. 5, ĈSR, dez. kor.

S-i'O G u s tav  R um anek, peltisto, 
NOVE MESTO n/V., CSR-Slovakio, dez. 
kor. kun tuta mondo Certe respondos.

S-ro Jo z e f  H avel, kontrolasistento, 
LIBNATOV, pp. Ŭpice, CSR kolektas 
etikedojn de alumetskatoloj. Samidea- 
noj tutmondaj, alsendu al mi vialan- 
dajn! Mi rekompencos vin laŭ via de 
ziro k. respondos al 6iu.

D ek tri '18-jaraj lernantinoj de in- 
struista akademio dez. kor. kun ekster- 
landaj samideanoj. Skribu al Emilio 
Maruŝikova, TURCIANSKE TEPLICE. 
Uĉitefska akademia.

Gekursanoj de ŝtata gimnazio, 15—18 
jaraj dez. kor. kun samaĝuloj tutmon- 
daj. Skribu al Danica Izakova, T. S. 
Martin, Horvathova 12, ĈSR, Slovakujo.

BILDKARTOJ EL TRENCIN.
Dum pasintaj monatoj aperis en 

Trenĉln 1)0 diversaj specoj da il. bild- 
kartoj kun esperantaj tekstoj. La bild- 
kartoj prezentas vidindaĵojn de urbo 
Trenĉin kaj Vah-valo kaj estas bonege 
uzeblaj ĉe esperanta korespondado.

Mendeblaj ĉe: Esperanto-Servo, T r e n- 
ĉin, Pod Sokolicami, CSR-Slovakujo. 
Prezo por eksterlando: 1 serio 7 rpk. 
1 kolekto 32 rpk.

Eksterlandanoj bonvolu sendi esp. lib- 
rojn, se rpk 6e vi estas malfacile rice- 
veblaj au petu vian slovakan aŭ ĉefian 
korespondanton, ke li prizorgu al vi 
sendaĵon.

Bildkartojn oni ekspedos poŝtrevene 
post ricevo de via pago.

Niaj perantoj.
BELGUJO: S-ro Tousseijn Camile, 35 Statiestraat, Ja b b e k e . Jarabono bfr. 70.-—. 
FINNLANDO: Eldono Vilho Setala, Kommandittiyhttio, Onnentie 23 Helsinky — 
Kli, Jarabono: fmk 250.—.
FRANCUJO. S-ro Jules Coste, Cite du Moulin de-Senlis, M ontgeron , (S. &O.); 
poŝtĉekkonto: C. C. P. 45123 Paris. Jarabono: ffr. 420.—.
NEDERLANDO: S-ro I. Schoon, Ooievaarstraat 9, H aarlem —N,

Jarabono: gld. 4.— .
SVEDUJO: Eldona 'Societo Esperanto, Fack 19071, Stockholm, Jarabono: 5,75 sv.kr. 
SVISLANDO: S-ro Otto iValder, Eigenheim, Romanshorm. Jarabono: svfr. 6,75.

Samideanoj cn koncernaj landoj kun reprezentanto estas petatalj pagi al sia 
landa reprezentanto.
Por la.ndoj, kie ni ne havas reprezentanton, la jarabono por la jarkolekto 1949 
estas 16 internaciaj respondkuponoj aŭ esperantaj libroj en valoro de 6,75 svisaj 
frankoj = 8 anglaj ŝilingoj = 1,60 usonaj dolaroj.

ESPERANTISTO SLOVAKA, ĉasopis Slov. esperantskĜho ŭstavu. Vychadza mesaĉne. ZakladateT Arnoŝt 
Vaiia.. — Red. a admin.: Turĉ. Sv. Martin, Kuzmanyho 29. Redigujŭ: E. V. Tvarozek a zodp. zast 
I)r. Eud. Izak. — Predplatnĉ na rok Kĉs 70.—, do cudziny Kĉs 80.—. — Ŭĉet Poŝtovej sporiteTne 
S-9615, Slovensky esperantsky. ŭstav, Turĉ. Sv. Martin. — Novin. vypl. pov. RiaditeTstvo poŝt pod 

ĉ. 22.857-1.-1948. — Dozornv a podaci poŝt. ŭrad Turĉ. Sv. Martin.
ESPERANTISTO SLOVAKA, organo de Slovaka Esperanto-Instituto. Aperas monate. Adreso: T. S. 
Martin, Kuzmany str. 29, CSR-Slovakio. Fondinto A. Vana. — Redaktas: E. V. Tvarozek kaj la 
respondeca reprezentanto Dr. Ludoviko Izak. — Abonprezo por eksterlando: 16 int. respondkuponoj

aŭ egalvaloro en libroj.
Tlaĉiaren - Presejo: KŬS, T. S. Martin.
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